Město Kojetín
Rada města
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín
Č.j.
Spis č.

MK 12188/2021 – ST/Dan
1437/2018

USNESENÍ
z 65. schůze Rady města Kojetína,
konané dne 2. listopadu 2021, ve 13:10 hodin, v zasedací místnosti
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína
(tisk R/785)
Usn. č. R 1409/11-21
Rada města po projednání
bere na vědomí
plnění usnesení Rady města Kojetína k 02.11.2021.
2. Změna vnitřního a organizačního řádu Školní jídelny Kojetín
(tisk R/793)
Usn. č. R 1410/11-21
Rada města po projednání
bere na vědomí
- Dodatek č. 3 k Vnitřnímu řádu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace,
- Dodatek č. 6 k Organizačnímu řádu Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace.
Kalkulace ceny stravného bez přidání lepku pro cizí strávníky
(tisk R/793A)
Usn. č. R 1411/11-21
Rada města po projednání
bere na vědomí
kalkulaci ceny stravného bez přidání lepku pro cizí strávníky ve Školní jídelně Kojetín,
příspěvkové organizace, k 08.11.2021.
3. Centrum sociálních služeb Kojetín – studijní cesta
(tisk R/794)
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Usn. č. R 1412/11-21
Rada města po projednání
souhlasí
s vycestováním ředitelky CSS Kojetín na zahraniční studijní cestu do Dánska ve dnech 15.11.
až 17.11.2021, kterou organizuje APSS ČR pod vedením prezidenta Ing. Jiřího Horeckého,
Ph.D., MBA, (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR), ve spolupráci s Velvyslanectvím
České republiky v Kodani.
4. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z SFDI na rok 2021
(tisk R/800)
Usn. č. R 1413/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 503/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 v rámci akce „Cyklostezka Kojetín – Tovačov, k.ú.
Kojetín“ – ISPROFOND 5718510098, mezi příjemcem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo
náměstí č.p. 20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem
Ptáčkem – starostou města a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem ulice
Sokolovská č.p. 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupeným Ing. Zbyňkem
Hořelicou, ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury.
5. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/2021
(tisk R/795 a R/795A)
Usn. č. R 1414/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 18/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/795 kterým se:
- - zvyšují příjmy o částku
961,57 tis. Kč
- - zvyšují výdaje o částku
908,16 tis. Kč
- - snižuje financování o částku
-53,41 tis Kč
Usn. č. R 1415/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2021 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/795A kterým se:
- - snižují výdaje o částku
15.132,00 tis Kč
- - snižuje financování o částku
15.132,00 tis Kč
6. Přijetí finančního daru od Accolade CZ 43
(tisk R/796)
Usn. č. R 1416/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Kojetínem, Masarykovo nám.20, Kojetín, Kojetín IMěsto, IČ00301370 jako „obdarovaným“ a Accolade CZ 43, s.r.o., člen koncernu, se sídlem
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ07398573, zastoupenou Milanem Kratinou,
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jednatelem, jako „dárcem“, jejímž předmětem je přijetí finančního daru ve výši 250.000 Kč ve
prospěch obdarovaného, za účelem podpory činnosti města Kojetína v oblasti sociální, kultury
a školství.
7. Nakládání s majetkem města – pronájmy
(tisk R/797)
Usn. č. R 1417/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
zvýšení paušální sazby za poskytované služby a nový Ceník prací roku 2022 ke Smlouvě o
dílo č. 99/2004 uzavřené dne 08.04.2004 mezi společností VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol.
s r.o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov, IČ:44962185, jako zhotovitelem, a
Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, ve znění pozdějších
dodatků, na provádění sjednaných služeb souvisejících s údržbou výtahu v DPS na ulici 6.
května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, a na ulici Stanislava Masara 1355, Kojetín, Kojetín IMěsto, a ke Smlouvě o dílo č. 50a/2010 uzavřené dne 23.11.2010 mezi společností
VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o., Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov,
IČ:44962185, jako zhotovitelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín
I-Město, ve znění pozdějších dodatků, na provádění sjednaných služeb souvisejících
s údržbou výtahu v objektu na ulici 6. května 1373, Kojetín, Kojetín I-Město.
8. Nakládání s majetkem města
(tisk R/798 a R/798A)
Usn. č. R 1418/11-21
Rada města po projednání
souhlasí
s prodejem části pozemku p.č. 436/1 ostatní plocha o výměře 24m2, dle geometrického plánu
č. 2598-74/2021 ze dne 13.7.2021 označ. jako díl „a“ část pozemku p.č. 436/1 o výměře 24m2,
který je ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město,
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, z vlastnictví Města
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového spoluvlastnictví
nabyvatelům:
MK … – id. 4/6,
SJM MK a MK … – id. 2/6,
za kupní cenu 600 Kč/m2 a úhradou nákladů s převodem spojených kupujícími – v tom
geometrický plán, právní služby, správní poplatek při vkladu práva do KN,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 12/2021.
Usn. č. R 1419/11-21
Rada města po projednání
souhlasí
se směnou části pozemku p.č. 4427/26 trvalý travní porost o výměře cca 72m2, zapsané na
listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Přerov, v katastrálním území a obci Kojetín, který je ve vlastnictví Města Kojetína,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, za část pozemku p.č. 4427/5 trvalý travní
porost o výměře cca 72m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 4474, vedeném u Katastrálního úřadu
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pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, v katastrálním území a obci Kojetín, který
je ve vlastnictví PP … s tím, že náklady související s převodem tj. geometrický plán, právní
služby a správní poplatek na KÚ budou hrazeny stejným dílem oběma stranami,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 12/2021.
Usn. č. R 1420/11-21
Rada města po projednání
souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 226 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341m2 jehož součástí je
stavba č. ev. 13 a pozemku p.č. 227 zahrada o výměře 379m2, v katastrálním území
Kovalovice u Kojetína, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které jsou ve vlastnictví Města Kojetína,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, zájemci PN …, za kupní cenu 820.000 Kč a
za podmínky úhrady veškerých nákladů s převodem spojených, kupujícím,
předloží
k projednání zastupitelstvu města 12/2021.
Usn. č. R 1421/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě o prodeji motorového vozidla, uzavřené dne
19.05.2021 mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město jako
„kupujícím“ a SAMOHÝL MOTOR a.s., Třída Tomáše Bati 642, 760 01 Zlín jako
„prodávajícím“, jehož předmětem je prodloužení termínu dodání automobilů do 31.05.2022.
Usn. č. R 1422/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Městem Kojetínem,
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako „Budoucí povinná“ a společností CETIN
a.s, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zastoupená
společností Vegacom a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25788680
jako „Budoucí oprávněná“. Pozemky p.č. 1290/17, 1332/3, 5675/1, 1333/10 a 1333/8,
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou
66039-21-0026-VPIC-Kojetín-průmyslový park v jejímž rámci bude provedena přeložka
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě.
9. Podání žádosti o dotaci na pořízení vybavení pro kulturní akce Města Kojetína
(tisk R/801)
Usn. č. R 1423/11-21
Rada města po projednání
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu Pořízení
vybavení pro kulturní akce Města Kojetín – pořízení 22 setů (lavice+stůl) pro kulturní a
sportovní akce na území města,
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pověřuje
starostu města Ing. Leoše Ptáčka k uzavřením smlouvy na poskytnutí dotace v souladu
s podanou žádostí a za podmínek SZIF, bude-li dotace na projekt schválena,
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi společností Technis Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů
638, 752 01 Kojetín, IČ:64608727, jako půjčitelem a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí
20, 752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, jako vypůjčitelem, kdy předmětem výpůjčky je část
nebytových prostor v objektu bez č.p. na p.č. st. 1771, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.
Kojetín, a to k užívání za účelem uskladnění vybavení pro pořádání kulturních akcí (setů stolů
a lavic, pořízených z dotace SZIF - Program rozvoje venkova ), za podmínek bezplatného
užívání po dobu stanovenou dotačními podmínkami.
10. Poskytnutí peněžitého daru
(tisk R/799)
Usn. č. R 1424/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Hospici na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 OlomoucSvatý Kopeček, IČ: 73634671, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí nákladů pro zajištění
provozu uvedeného zařízení v roce 2021.
11. OZV č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství města Kojetína
(tisk R/802)
Usn. č. R 1425/11-21
Rada města po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení sytému
odpadového hospodářství města Kojetína.
12. Příkazní smlouva „Zastřešená ledová plocha Kojetín“
(tisk R/803)
Usn. č. R 1426/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci do programu NSA (Národní sportovní agentury), dle příslušné výzvy
v roce 2022, na investiční akci „Zastřešená ledová plocha Kojetín“,
schvaluje
zplnomocnění společností Plus Tender, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, Stránice, 602 00
Brno, IČ: 08671401, jmenovitě jednatele společnosti Ing. Petra Koláře k věcem spojených s
veškerými činnostmi souvisejícími s administrací výběrového řízení na zhotovitele projektové
dokumentace v otevřeném podlimitním řízení v režimu Design & Build v rámci investiční akce
„Zastřešená ledová plocha Kojetín“,
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy k investiční akci „Administrace výběrového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace pro zastřešená ledová plocha Kojetín“, jejímž předmětem je
administrace výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace v otevřeném
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podlimitním řízení v režimu Design & Build. Smlouva je uzavírána mezi příkazcem Městem
Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, Kojetín I – Město, IČ: 00301370,
zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – starostou města a příkazníkem, společností Plus
Tender, s.r.o., se sídlem Dostálova 97/5, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 08671401, zastoupenou
jednatelem společnosti Ing. Petrem Kolářem s nabídkovou cenou 80 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.
13. Provoz základních škol
(tisk R/804)
Usn. č. R 1427/11-21
Rada města po projednání
bere na vědomí
- informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech 18. – 19.10.2021 na Základní škole
Kojetín, náměstí Míru 83,
- informaci o vysokém výskytu Covidu a vysoké nemocnosti na Základní škole Kojetín,
náměstí Míru 83,
- informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech 25. – 26. 10. 2021 na Základní škole
Kojetín, Svatopluka Čecha 586.
14. Aktuální informace, náměty a připomínky členů RM, došlá pošta
14/A. Bytové záležitosti
Usn. č. R 1428/11-21
Rada města po projednání
schvaluje
nájem obecního bytu č. 3, vel. 1+1, v DPS na ulici Stan. Masara 1355, Kojetín, Kojetín I –
Město, SD …, za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního
nájemného 50,00 Kč/m2 včetně úhrady za zařizovací předměty + zálohy na služby spojené
s nájmem bytu, výše jistoty bude stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254
Zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování
nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína.

Ing. Leoš Ptáček v.r.
starosta města

Miloslav Oulehla v.r.
místostarosta města

Zápis provedla Michaela Daňková
V Kojetíně 8. listopadu 2021

6/6

